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Período: 24 a 27 de outubro de 2016 

Local: Departamento de Saúde Comunitária, 7º Andar do Prédio do Setor de 

Ciências da Saúde. 

Editais: Quadro de Editais do Departamento de Saúde Comunitária, 7º Andar 
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PROPOSTA DE CRONOGRAMA 

 

Dia 24/10/2016 – Segunda-feira 

08:00h 

 

Sessão pública de abertura do concurso, assinatura do Termo de Anuência, 

Lista de Presença e Informações gerais. 

08:30h Sorteio do ponto para a prova escrita, pelo primeiro candidato inscrito. 

Início da prova escrita, com duração de três horas (sendo a primeira hora 

reservada para consulta). 

13:30h Leitura da prova escrita pelo(s) candidato(s).  

18:00h Edital de divulgação do(s) candidato(s) não eliminado(s) na Prova Escrita. 

 
 

Dia 25/10/2016 – Terça-feira 

08:00h Sorteio do ponto da prova didática (primeiro candidato inscrito não eliminado) 

09:05h Sorteio do ponto da prova didática (segundo candidato inscrito não eliminado) 

10:10h Sorteio do ponto da prova didática (terceiro candidato inscrito não eliminado) 

11:15h Sorteio do ponto da prova didática (quarto candidato inscrito não eliminado) 

13:35h Sorteio do ponto da prova didática (quinto candidato inscrito não eliminado) 

14:40h Sorteio do ponto da prova didática (sexto candidato inscrito não eliminado) 

15:45h Sorteio do ponto da prova didática (sétimo candidato inscrito não eliminado) 

16:50h Sorteio do ponto da prova didática (oitavo candidato inscrito não eliminado) 
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Dia 26/10/2016 – Quarta-feira 

08:00h Prova didática (primeiro candidato inscrito não eliminado) 

09:05h Prova didática (segundo candidato inscrito não eliminado) 

10:10h Prova didática (terceiro  candidato inscrito não eliminado) 

11:15h Prova didática (quarto  candidato inscrito não eliminado) 

13:35h Prova didática (quinto candidato inscrito não eliminado) 

14:40h Prova didática (sexto candidato inscrito não eliminado) 

15:45h Prova didática (sétimo candidato inscrito não eliminado) 

16:50h Prova didática (oitavo candidato inscrito não eliminado) 

18:30h Edital de divulgação dos candidatos não eliminados na Prova Didática 

18:30h Entrega das 5 cópias do currículo, sendo uma documentada. 

 

Dia 27/10/2016 – Quinta-feira 

08:00h Prova de Defesa de Currículo (primeiro candidato inscrito não eliminado) 

09:40h Prova de Defesa de Currículo (segundo candidato inscrito não eliminado) 

11:20h Prova de Defesa de Currículo (terceiro candidato inscrito não eliminado) 

13:30h Prova de Defesa de Currículo (quarto candidato inscrito não eliminado) 

14:50h Prova de Defesa de Currículo (quinto candidato inscrito não eliminado) 

16:30h Prova de Defesa de Currículo (sexto candidato inscrito não eliminado) 

18:10h Prova de Defesa de Currículo (sétimo candidato inscrito não eliminado) 

19:50h Prova de Defesa de Currículo (oitavo candidato inscrito não eliminado) 

22:00h Sessão pública para encerramento do concurso, com divulgação dos 

resultados, classificação final e Parecer Final da Comissão Julgadora. 

 


